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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Finanční a ekonomická proveditelnost veřejného projektu. 

Autor práce:   Jakub Rusek 
Oponent práce:  Ing. Jiří Škrabal 

Popis práce: 

 
Tématem bakalářské práce studenta Jakuba Ruska je „Finanční a ekonomická proveditelnost 
veřejného projektu“.  
Práce není postavena pouze na teoretických podkladech, ale využívá pro rozbor proveditelnosti 
konkrétní projekt, který je v době hodnocení již ve fázi realizace. Tímto vybraným projektem je 
rekonstrukce staré plátěné haly na víceúčelovou centrální tělocvičnu, moderně a poměrně unikátně 
konstruovanou a financovanou z municipálních veřejných zdrojů a národního dotačního programu. 
Protože tématem práce není technická problematika, ale ekonomické souvislosti, soustředí se autor 
právě na tyto finanční aspekty projektu.  
Teoretická část bakalářské práce velmi dobře definuje a rozebírá problematiku financování akcí ve 
veřejném sektoru, popisuje jednotlivé po sobě jdoucí fáze a sumarizuje je jako základní 
charakteristiku veřejného projektu. Na tomto základě jsou následně popsány jednotlivé metody 
hodnocení efektivnosti.  
Praktická část porovnává teoretické metody se skutečností investičního projektu, který se v době 
zpracování nachází blízko před svým dokončením. Protože jde o veřejný projekt vyhodnocuje autor 
práce zcela správně nejenom čistě finanční aspekty, ale smysluplnost projektu a jeho 
socioekonomické dopady. 
 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Připomínky a dotazy k práci: 

K přiložené bakalářské práci mám následující dotaz: 
 
1) V práci je uveden zdroj financování pomocí dotace z Ministerstva financí ČR. Jaký jiný způsob 

čerpání dotací by mohlo město Svitavy zvolit? 

Závěr: 

 
Práce studenta ukazuje velmi dobré teoretické znalosti získané vysokoškolským studiem, ale co 
nejvíce oceňuji, je schopnost autora kvalifikovaně porovnávat teorii s praktickými daty a údaji, 
nacházet mezi nimi shody i disproporce, analyzovat budoucí dopady i rizika.  
Obhájit takto kvalitně zpracovanou bakalářskou práci zřejmě nebude úkol nijak obtížný, neboť beze 
zbytku splňuje veškeré požadavky, stanovené pro práci tohoto typu. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  8. června 2017   

Podpis oponenta práce………………………………… 


